
San Martino di Castrozza  
HOTEL SAVOIA ****s 
San Martino di Castrozza

hotel:  Hotel Savoia 4*S to luksusowy obiekt położony w przepięknej scenerii Dolomitów,
w samym sercu Parku Natury Paneveggio - Pale di San Martino. Hotel położony jest w centrum miasteczka, zaledwie 900 od 
najbliższych stoków narciarskich oraz 1,5 km od gondoli Tongola.
Prowadzony przez rodzinę Marin, która od pokoleń zajmuje się hotelarstwem stanowi wymarzone miejsce do rodzinnego, 
aktywnego wypoczynku. Na przestrzeni ostatnich kilku lat, hotel przeszedł generalny remont oddając swoim gościom do 
użytku fantastyczne, wyjątkowo przestrzenne nowe pokoje. Hotel Savoia to nie tylko jednak komfortowe warunki ale 
również wyjątkowo profesjonalny serwis, odpowiadający standardom obiektów 4*superior oraz przepyszna, znana w całej 
okolicy kuchnia. Niewątpliwie dużą atrakcją dla wszystkich gości jest przyległa do hotelu Pizzeria/Taverna Drei Tannen 
Grill&Wine Bar gdzie można zasmakować wybornej pizzy z pieca opalanego drewnem, mięs z grilla oraz specjalnie 
wyselekcjonowanych przez właścicieli regionalnych win. Raz w tygodniu w tawernie organizowany jest wieczór z muzyką 
na żywo.

do dyspozycji gości:   recepcja, restauracja, klimatyczny bar, sala kominkowa, sala zabaw dla dzieci, Wi-Fi, ogrzewana narciarnia, 
parking, garaż (dodatkowo płatny 10 EUR/dzień), tawerna, centrum wellness&SPA: sauna, łaźnia turecka, wanna z lodowatą 
wodą, duże jacuzzi oraz gabinety masażu i zabiegów kosmetycznych (dodatkowo płatne). Wstęp do strefy wellness 
dozwolony jest dla osób powyżej 16 roku życia.

pokoje:  hotel oferuje swoim gościom 45 eleganckich,bardzo komfortowych i przestronnych pokoi, w dwóch kategoriach Comfort 
oraz Junior Suite. Każdy z nich posiada łazienkę, TV Sat, telefon, sejf, minibar, Wi-Fi. Pokoje typu Comfort maja powierzchnię 
17-32 m2 i przeznaczone są dla 2-4 osób. Pokoje typu  Junior Suite o powierzchni 28-41 m2, posiadają osobny pokój dla 
dzieci i pomieszczą rodziny do 6 osób.

wyżywienie:   hotelowa restauracja oferuje szeroki wybór dań kuchni śródziemnomorskiej oraz regionalnej. Swoim gościom 
serwuje 2 posiłki dziennie: ob�te śniadania w formie bufetu oraz obiadokolacje do wyboru z karty menu wraz z bufetem 
sałatkowym. Napoje do obiadokolacji są dodatkowo płatne.

cena zawiera:  zakwaterowanie 7 noclegów, wyżywienie HB, szkolenie narciarskie i snowboardowe (2h x 6 dni), przedszkole
i szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży (6h x 6 dni), animacje wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski 
dla dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 1,8 EUR/dzień, (obligatoryjna, płatna na miejscu), dopłata do pokoju 
 Junior Suite– 1500 zł, 
 w terminach 26.01-02.02 i 2-9.02 możliwość dokupienia dodatkowego szkolenia Freestyle Family Camp (FFC) - 300 zł

zniżki:    zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata stała 100 zł, dzieci 3-7,99 – opłata stała 850 zł, 
 dzieci w wieku 8-12,99 - zniżka 900 zł, dzieci w wieku 13-15,99 - zniżka 450 zł

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
12.01-19.01.2019 3450 zł  -
26.01-02.02.2019 3450 zł  -

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
02.02-09.02.2019 3790 zł  -
16.02-23.02.2019 3990 zł  -

FFC
FFC



San Martino di Castrozza  
HOTEL BELVEDERE *** + 
San Martino di Castrozza

hotel:  Wtopiony w otaczającą przyrodę Hotel Belvedere, z prawie 100l-etnią tradycją rodziny 
So�ati to idealne miejsce na wypoczynek dla osób ceniących sobie komfort oraz bliskość stoków.
Hotel Belvedere znajduje się we włoskim kurorcie San Martino di Castrozza. Ten alpejski hotel działa od prawie 100 lat 
oferując tym samym doświadczenie i tradycję w otoczeniu zapierających dech w piersiach widoków Dolomitów. Tuż przed 
hotelem znajduje się przystanek skibusa, dzięki czemu stoki oddalone o 1000 metrów są jeszcze bardziej dostępne. 
Centrum miejscowości mieści się zaledwie 250metrów od hotelu, w którym znajduje się wiele restauracji i barów, lokalnych 
sklepów oraz raptem 80 m od naszego drugiego klubowego hotelu w tym miasteczku, Savoia.

do dyspozycji gości:   recepcja, restauracja, bar, windy, pokój zabaw dla dzieci z tygodnioym programem animacji, 
wspólny salon, salon TV, pokoje rodzinne, sala konferencyjna, taras słoneczny, ogrzewana narciarnia z podgrzewaczami na 
buty, parking, Wi-Fi, strefa wellness&SPA: basen kryty, wanna z hydromasażem, łaźnia turecka i parowa, jacuzzi, sauna, 
centrum odnowy biologicznej

pokoje:  hotel oferuje swoim gościom 45 komfortowo urządzonych pokoi, w trzech kategoriach: standard - Comfort do 3 osób, 
apartamenty rodzinne – Family dla rodzin 4 os (dwa pomieszczenia) oraz apartamenty rodzinne Family Plus dla rodzin 5 os 
(dwa pomieszczenia o podwyższonym standardzie). Każdy z nich posiada łazienkę z prysznicem (niektóre pokoje posiadają 
wannę), suszarkę do włosów, zestaw kosmetyków telewizor LCD, tv sat, telefon, sejf.

wyżywienie:   hotelowa restauracja specjalizuje się w potrawach kuchni włoskiej i tyrolskiej z najlepszych, regionalnych składników.
 Śniadania serwowane są w formie bogatego bufetu, natomiast obiadokolacja składa się z dwóch dań do wyboru (po 4 
dania do wyboru z karty menu) oraz bufetu z przystawkami i sałatkami. Napoje do obiadokolacji są dodatkowo płatne. Raz 
w tygodniu uroczysta kolacja przy świecach. Na życzenie potrawy dietetyczne.

cena zawiera:  zakwaterowanie 7 nocle gów, wyżywienie HB, szkolenie narciarskie i snowboardowe (2h x 6 dni), przedszkole
i szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży (6h x 6 dni), animacje wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski 
dla dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 1,5 EUR/dzień, (obligatoryjna, płatna na miejscu), dopłata do 
apartamentu Family - 950 zł, dopłata do apartamentu Family Plus - 1900 zł, dopłata do pokoju jednoosobowego - 600 zł
w terminach 26.01-02.02 i 2-9.02 możliwość dokupienia dodatkowego szkolenia Freestyle Family Camp (FFC) - 300 zł

zniżki:    zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata stała 100zł, dzieci 3-18,99 – zniżka 900 zł

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
12.01-19.01.2019 2790 zł  -
26.01-02.02.2019 2790 zł  -

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
02.02-09.02.2019 3190 zł  -
16.02-23.02.2019 3190 zł  -

FFC
FFC


